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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at det i Lissabontraktaten fastsættes, at "EU's og medlemsstaternes politik 
med hensyn til udviklingssamarbejde gensidigt supplerer og styrker hinanden", og at det 
overordnede mål for denne politik er "at mindske og på længere sigt udrydde 
fattigdommen", og understreger, at udviklingssamarbejdet er en selvstændig og særskilt
politik med definerede specifikke mål; 

2. understreger, at medlemsstaterne og EU bør tilstræbe en bedre donorkoordinering og en 
bedre arbejdsfordeling, hvilket vil bidrage til større bistandseffektivitet, og opfordrer EU's 
institutioner til at spille en større koordinerende rolle;

3. glæder sig over, at Lissabontraktaten bevarer den fælles beslutningsprocedure inden for 
området udviklingssamarbejde; understreger, at dette betyder, at Parlamentet skal udøve 
alle sine beføjelser til at forme indholdet af forordningerne og sin ret til at udøve 
demokratisk kontrol af alle aspekter af EU's udviklingssamarbejdspolitik; 

4. bemærker, at Det Europæiske Råd på sit møde den 11.-12. december 2008 traf den 
politiske beslutning at bevare Kommissionens sammensætning med én kommissær pr. 
medlemsstat, og kræver, at den nye formand for Kommissionen i forbindelse med 
porteføljefordelingen respekterer, at udviklingssamarbejdet er et uafhængigt 
politikområde;

5. bifalder oprettelsen af den nye post som EU's højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, men bemærker, at der er en risiko for, at 
eksterne forbindelser og sikkerhedspolitik prioriteres på bekostning af 
udviklingsprioriteter; minder om, at Lissabontraktaten sætter udviklingspolitik på samme 
niveau som andre eksterne politikker;

6. fremhæver, at personalet i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør omfatte tilstrækkeligt 
mange udviklingseksperter;

7. mener, at gennemførelsen af Lissabontraktaten gør det muligt at revidere den 
institutionelle opbygning af Europa-Kommissionen og forbedre kompetencefordelingen 
mellem Generaldirektoratet for Udvikling (GD DEV) og Generaldirektoratet for Eksterne 
Forbindelser (GD RELEX), for at opnå øget effektivitet og sammenhæng, nemlig ved at 
gøre GD DEV ansvarligt for alle politikker og programmer for udviklingssamarbejde i 
alle geografiske områder (ikke kun AVS, men også modtagerlande under instrumentet for 
udviklingssamarbejde) og ved at indlemme EuropeAid i GD DEV; opfordrer i denne 
forbindelse til et øget samarbejde mellem GD DEV og GD RELEX for at forfølge de 
overordnede mål i EU's optræden udadtil;

8. fastholder, at der for at sikre politisk sammenhæng inden for udviklingsområdet er et 
permanent behov for et særligt generaldirektorat for udvikling på administrativt plan, som 
har ansvaret for fastlæggelse af politikker, rådgivning og forvaltning af EU's 
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udviklingssamarbejde.
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